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210 stran bez příloh s obrázky v textu) 68 stran příloh 

 

Práce pana Mgr. et Mgr. Jiřího Chmelenského „Elektrárny firmy Laurin & Klement a 

elektrifikace Středního Pojizeří“ o celkovém rozsahu 279 zdánlivě vysoce překračuje 

požadavky podle opatření děkana č. 10/2014 i jeho novelu č.18/2016 ohledně minimálního 

počtu stran a znaků (100 normostran, resp. 180 000 znaků) včetně poznámek, avšak bez 

příloh. Reálně se však práce bez obrazového doprovodu v textu pohybuje na samé hranici 

připuštění k obhajobě. 

 Předložená práce se věnuje velmi zajímavému tématu, a to podnikovým elektrárnám 

firmy Laurin & Klement a průběhu elektrifikace na střední Jizeře. Předmětem práce bylo 

podle autora „reprezentativní průřez historií několika převážně vodních firemních elektráren 

vystavěných kolem první ¼ 20. století“ (s. 12), reálně vodních elektráren v Hněvousicích, 

Haškově u Mnichova Hradiště, Bakově nad Jizerou a Rožátově a tepelné elektrárny v areálu 

mladoboleslavského automobilového podniku. Autor zpracoval práci z hlediska historie 

techniky, což je jistě záslužný počin. V této souvislosti lze však oponovat autorovu chápání 

historie techniky jako „doplňkové disciplíny“. Historie (dějiny) techniky je pokládána za 

samostatnou historickou disciplínu, avšak odborně velmi sevřenou až uzavřenou s velkými 

nároky nejen na znalosti historie, ale i techniky a technologických procesů. Ostatně existují 

v zahraničí i v České republice odborné časopisy, které mají historii techniky přímo v názvu. 

Práci tvoří vyjma neobvykle rozsáhlého úvodu (62 stran) a závěru jen dvě kapitoly 

věnované podnikovým elektrárnám firmy Laurin & Klement a Družstevním závodům 

v Dražicích nad Jizerou.  

 Rigorózní práce je zpracována na základě archivního studia zejména v Archivu Škoda 

Mladá Boleslav, SOA Plzeň, SOkA Mladá Boleslav. Závěr je netradičně pojat jako osobní 

výpověď autora při hledání archivních dokumentů (toto by patřilo spíše do úvodu) a 



technických pozůstatků elektrifikace. Práce na jedné straně přináší řadu zajímavých informací 

až detailního rázu z oblasti výroby a distribuce elektrické energie ve středním Pojizeří, ocenit 

lze i autorův přístup k hledání a sledování technických staveb v terénu. Na druhé straně se 

práce pohybuje na hranici obhajitelnosti.  

 Zaměření práce se pohybuje na pomezí dějin techniky i hospodářských dějin v období 

přelomu 19. a 20. století do první čtvrtiny 20. století. Zmíněný cíl práce sice autor v zásadě 

splnil, avšak samotný výklad o předmětu práce – o vodních elektrárnách není pojat sevřeně, 

ale příliš rozevlátě a ztrácí se celkový obraz elektrifikace. Již zmíněný příliš rozsáhlý a 

strukturovaný úvod obsahuje výklad o technických zařízeních, která se přímo nevztahují 

k textu. Typ náhonu, turbíny a další technické charakteristiky by bylo asi vhodnější uvést až u 

jednotlivých vodních elektráren, případně vysvětlit právě zvolený systém. Úvodní kapitoly 

dostávají charakter učebnice. Stejně tak výběr uváděných jiných příkladů je nutné doplnit, 

proč jsou zmíněny příklady ze západních Čech (Klatovy) a nikoliv z jiných oblastí. V případě 

líčení družstevních elektráren by bylo vhodné také zmínit Ústřední jednotu hospodářských 

společenstev/družstev, pod kterou právě spadaly družstevní elektrárny ve středním Pojizeří a 

na Královéhradecku a která vedla statistiku svých členů. Fúze firmy Laurin & Klement a 

Škodových závodů neproběhla v roce 1924, jak je v práci několikrát chybně uvedeno, ale o 

rok později (po zasedání obou správních rad v červenci 1925 se zpětnou platností k 1. lednu 

1925). Autor nevěnoval dostatečnou pozornost struktuře práce a jazykovému ztvárnění textu, 

resp. jeho čtivosti, a tedy i zpřístupnění širší odborné veřejnosti. 

Největší výhrady kromě struktury práce má oponent k atomizovanému textu, neboť 

nelze popis malé vodní elektrárny, tedy vlastně jádro práce představit formou technického 

listu, bezvětého záznamu, formou jednoslovných vyjádření. Takovéto technické údaje patří do 

přílohy, nikoliv do textu. Text připomíná spíše znění technické normy či jiného technického 

předpisu. Přestože se jedná o technické záležitosti, nutno mít na paměti i přístupné slovní 

vyjádření. Není příliš vhodné text rozbíjet plnými citacemi prací, ale lépe je dát do poznámek 

pod čáru. Neúměrné je využívání zkratek, byť práce obsahuje seznam zkratek, nelze tedy psát 

v kvalifikační práci „okres MB“ místo „okres Mladá Boleslav“ či „okres MH“ místo „okres 

Mnichovo Hradiště“ psát a podobně.    

Práce asi neprošla jazykovou kontrolou, neboť již v samotném názvu práce nalezneme 

gramatickou hrubici - „Střední Pojizeří“ nelze psát s velkým písmenem, stejně tak pražská 

„Technika“, ale pražská technika. 



S ohledem na autorovo úsilí o zdokumentování zachovaných zbytků elektrifikace 

konce 19. a počátku 20. století na středním Pojizeří a dále zaujetí při hledání archivních 

dokumentů ještě doporučuji práci k obhajobě s podmínkou dostatečných odpovědí na 

oponentovy námitky. 

Praha, 2. října 2016 
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